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SOBRE A CAPA

Anja Rožen, uma menina de 13 anos de Ravne na Koroškem, Eslovênia, tem uma visão
de como é a paz. Anja deu vida a essa visão por meio de sua arte, ganhando o grande
prêmio no Concurso de Cartaz sobre a Paz do Lions Clubs International. Concurso
Internacional Placat MIRU.

Ela foi escolhida entre 600.000 crianças de todo o mundo.
O pôster vencedor foi selecionado por sua originalidade, mérito artístico e
representação do tema do concurso, "Estamos Todos Conectados". O Lions Clube
Slovenj Gradec patrocinou o concurso local que deu a Anja a oportunidade de
participar deste evento global e compartilhar sua visão com o mundo.

"Meu pôster representa a Terra e o fato de que ela nos une", disse Rožen, "As pessoas
estão se segurando umas às outras; se uma pessoa soltar, o resto delas cairá. Estamos
todos conectados ao planeta e um outro."
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EDITORIAL
Enquanto participantes ativas em nosso movimento, sentimos a necessidade de um AGIR cada vez
mais voltado à unidade e crescimento da Renovação Cristã do Brasil. Acreditamos na relevância de
sua Metodologia e Espiritualidade, como forças transformadoras de nossas vidas.
Se por um lado, mudanças desencadeadas pela vivência na RCB são visíveis no nosso cotidiano
pessoal. Por outro, uma consciência coletiva é forjada simultaneamente no movimento, ao agirmos
orientadas pela preocupação com o próximo.
As três palavras-chave FÉ, ESPERANÇA e AMOR, escolhidas para reflexão no ELAM de 2022, nos
conduzem a esta certeza. Assim, pretendemos levar a Arequipa, durante a realização do ELAM, um
projeto que unifique a importância da Participação, Criatividade e Flexibilidade como referências
para o nosso AGIR em todos os âmbitos de nossas existências.
Criamos a sigla PACFLEX, que resume tais valores propostos como norteadores de nossas ações,
dentro e fora da RCB. Encontramos no livro ‘Um Defeito de Cor’, de Ana Maria Gonçalves, provérbios
ancestrais africanos muito inspiradores. Escolhemos alguns dentre eles para destacarmos neste
editorial. Esta nossa opção é fruto da busca de novas linguagens para estimular reflexões entre nós.
“A borboleta que esbarra em espinhos rasga as próprias asas”
“Aquele que tenta sacudir o tronco de uma árvore sacode somente a si mesmo”
“A sola do pé conhece toda a sujeira da estrada”
“A espada não poupa o próprio ferreiro”
“Quando não souberes para onde ir, olha para trás e saiba pelo menos de onde vens”.
Que este novo exemplar do Boletim nos ajude a pensar sobre o significado da RCB nas nossas vidas e
na sociedade, nos inspirando no trabalho de ampliação do número de membros, em especial os mais
jovens.
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MIAMSI - RENOVAÇÃO CRISTÃ DO BRASIL EQUIPE NACIONAL

Relatório anual de atividades da RCB - 2022
Iniciamos nossas atividades em março com a Assembleia Geral do Miamsi em Roma, quando nossa
candidata Marilia Braga foi eleita Vice-Presidente do Miamsi na América Latina.
Como fazemos todos os anos, nos debruçamos sobre o texto-base da Campanha da Fraternidade,
cujo tema foi “Fraternidade e Educação“ e o lema bíblico “Fala com sabedoria e educa com amor”. A
partir dos relatos de experiências pessoais de cada um dos diocesanos e pesquisa realizada pelas
equipes, elaboramos um relatório que foi enviado à presidência e secretariado geral da CNBB em 27
de junho. Para elaboração desse estudo que teve como foco principal o aumento das escolas
cívico militares no Brasil, contamos com as importantes contribuições do Monge Marcelo Barros, do
teólogo Sérgio Abreu, Padre Luis Santorel e do nosso Assessor Nacional, Padre Ricardo Rezende.
Contamos ainda com a colaboração do jornalista especializado em educação, Antonio Gois, colunista
do jornal O Globo. Essa foi a primeira vez que o movimento encaminha um documento à CNBB.
Destacamos também a participação da RCB na primeira semana de março no dia Mundial da Oração.
A data é comemorada em 170 países e tem como objetivo ensinar que a oração deve ir para além
das palavras, deve levar a ações efetivas no meio social.
Nosso maior envolvimento foi na preparação do ELAM-Encontro Latino Americano, em Arequipa /
Peru, tendo conseguido a participação de todos os diocesanos nas reflexões sobre o tema e
respondendo as perguntas a partir do texto motivador.
Vale ressaltar, com muita alegria, o sucesso da equipe virtual Liberdade com Responsabilidade, que
reúne pessoas de vários estados do pais e brasileiras residentes na Alemanha e Argentina, pelo
compromisso e participação.
As reuniões desta equipe que são realizadas de 15 em 15 dias, eventualmente recebem convidados
que nos ajudam a compreender melhor a realidade brasileira. Destacamos a aula proferida pelo
geólogo e ex-Diretor de Exploração e Produção de Petróleo da Petrobrás, Guilherme Estrella,
conhecido como o Pai do pré-sal, que nos explicou todo o processo de descoberta de petróleo em
águas profundas com tecnologia nacional, os interesses em jogo e os riscos da privatização da
empresa.
A cada três mês é divulgado um Boletim produzido com a colaboração de todos os membros da RCB

tendo sempre uma equipe diocesana como responsável. Este ano lançamos os boletins de números
111, 112, 113 e no final do ano o 114. O objetivo da publicação on-line é manter todos os
participantes da RCB informados e unidos na fé.
Uma outra grande vitória que obtivemos este ano foi a reformulação do site do MIAMSI, realizada
pela nossa Vice-Presidente para a América Latina, Marilia Braga, MIAMSI - RENOVAÇÃO CRISTÃ DO
BRASIL EQUIPE NACIONAL responsável pela área de comunicação do Miamsi. Conclamamos a todos
os integrantes da Renovação Cristã do Brasil que visitem o site www.miamsi-rome.org dando
sugestões, contribuições e críticas no sentido de o aprimorarmos cada vez mais.
Concluiremos nossas atividades, este ano, com a realização de um Conselho Nacional Virtual em
data a ser definida quando relataremos os acontecimentos do ELAM.
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O MEIO AMBIENTE EM JUIZ DE FORA

O Comitê de Cidadania (CCJF/CJP) conversou com Wilson Guilherme Acácio, geógrafo, pósgraduado em Meio Ambiente e mestre em Ciências e com quase 30 anos de atuação na área da
educação. Atualmente o professor Wilson Acácio é presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica dos
Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna (CBH Preto e Paraibuna) e coordenador geral do
Fórum Mineiro dos Comitês de Bacias (FMCBH). O assunto principal abordado nesta conversa foi a
situação do meio ambiente em Juiz de Fora (MG), os cenários atuais e futuros que deveriam ser
considerados para o bem viver de toda a população.
Um dos primeiros pontos de destaque diz respeito à legislação vigente ou à falta dela.
Conforme o professor Acácio, para que o município desenvolva ações em qualquer área é necessário
que estas estejam escritas, sejam baseadas em leis. Aqui podemos destacar o trabalho da Câmara
Municipal, aprovando os Planos Municipais e a sua execução, que é tarefa da Prefeitura. “É
necessário um novo modelo de desenvolvimento para Juiz de Fora dentro da linha da
sustentabilidade, orientado através de mudanças e adaptação na legislação vigente. Também faz-se
necessário a criação de outras leis como: Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, Plano
Diretor Urbano, Parcelamento Urbano, Código de Obras, Uso e Ocupação do Solo, Código de
Postura, Plano Municipal de Drenagem e até mesmo a revisão da Lei Orgânica do Município. Alguns
Planos importantes sequer existem, como o Plano Municipal de Meio Ambiente, o Plano Municipal
de Redução de Riscos, o Plano Diretor de Recursos Hídricos, o Plano Municipal de Arborização e o
Plano Municipal da Mata Atlântica”, destaca o professor.
Vale um adendo importantíssimo: para além de um Plano de Governo, um (a) prefeito (a)
deve compreender que a cidade possui (ou deveria possuir) diretrizes de desenvolvimento a longo
prazo e não somente para os quatro anos da administração. É nesse ponto que entram os Planos
Municipais, que são instrumentos construídos juntamente com a população para definir o rumo que
a cidade terá nas próximas décadas. A Câmara também deve ser atuante quando se trata de planejar
o município. Um Plano Municipal deve ser aprovado pelos (as) vereadores (as) mas, antes disso,
devem participar da sua construção para posteriormente cobrar do Executivo a sua conclusão e
efetivação.
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CINCO PASSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS COM FOCO NO MEIO
AMBIENTE

Gestão
De acordo com o professor é importante que se ouça a população de forma democrática sobre seus
anseios e necessidades. Nesse sentido, é preciso dar voz ao Conselho Municipal de Meio Ambiente,
às ONGs e aos diversos movimentos sociais. Do mesmo modo é importante o Executivo ter
capacidade técnica, ou seja, profissionais aptos a trabalharem, desenvolverem e fiscalizarem as
diretrizes definidas. Uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
precisa contar com um quadro técnico capacitado, com modernos e avançados equipamentos e que
pratique uma moderna política socioambiental, sugere.
Educação
Para o presidente do CBH Preto e Paraibuna, não adianta somente a Prefeitura fazer o seu trabalho
se a população não caminhar junto nesse propósito. Para isso o Executivo tem mais um dever de
casa: a Educação Ambiental. “Trabalhar em conjunto com os diversos segmentos e grupos sociais
juiz-foranos, observando a realidade local. É preciso incentivar a produção de conhecimento,
políticas, metodologias e práticas de Educação Ambiental em todos os espaços de educação formal
e não formal, para todas as faixas etárias, principalmente nas escolas”.
A educação continuada não atinge somente a população, os próprios servidores públicos se
beneficiam na busca de novos recursos, de novos fazeres e novas formas de lidar com o meio
ambiente de maneira menos nociva e predatória. Juiz de Fora tem a característica de abrigar
diversas instituições de ensino superior, que formam profissionais capacitados todos os anos. Não
utilizar desse conhecimento é desperdiçar grande parte do potencial da cidade.
Água
Repetir que água é vida não leva a lugar nenhum, é preciso ação e resultado. “Engendrar esforços
para que a Cesama busque alternativas modernas para diminuir o desperdício de água tratada;
priorizar o término das obras de despoluição do Rio Paraibuna, atendendo às exigências do Plano
Nacional de Saneamento Básico; terminar as obras da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) União
Indústria - cuja conclusão das obras estava previsto para 2015 e, atualmente, trata pouco mais de
1% do esgoto. Vergonhosamente Juiz de Fora trata apenas 8% de todo o esgoto gerado na cidade,
impele Wilson.

Lixo
Parece mágica, mas não é. Ao colocar o lixo na porta de casa até o final do dia ele desaparece. Não,
o lixo não desaparece. Atualmente Juiz de Fora conta com um aterro sanitário o que, na prática, é
um amontoado de lixo urbano que aumenta às toneladas a cada dia. Quando o local não comportar
mais resíduos será necessário construir outro aterro e continuar o ciclo.
Uma questão importantíssima que trata o meio ambiente é a relação do ser humano com os
resíduos que ele mesmo produz. Nesse sentido Wilson propõe “desenvolver projetos e ações de
educação ambiental (formal e não formal), que promovam a não geração, a redução, a reutilização e
a reciclagem de resíduos sólidos, dar uma destinação ambientalmente correta para os resíduos da
construção civil; apoiar as Cooperativas, Associação de Catadores de Materiais Reutilizáveis e
Recicláveis, formadas por pessoas físicas de baixa renda; implementar o Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) e planejar, melhorar e implementar a coleta seletiva”, são
algumas iniciativas que poderiam melhorar a gestão do lixo na cidade. “Vergonhosamente a cidade
recicla apenas 0,23% de todo o lixo produzido”, informa o professor.
Verde Urbano
Diz-se que a cidade é também nossa casa e, da mesma forma, carece de cuidados. Dentre as
propostas de cuidados com a cidade merece destaque a atenção para as “políticas integradas entre
órgãos públicos, para evitar conflitos e problemas com a arborização das vias públicas;
reestruturação do horto municipal, para que possa atender as demandas de vias públicas e
ajardinamento das praças; elaborar projetos, de acordo com as normas e legislação estadual
estabelecida, para que as áreas verdes municipais sejam instrumento de captação de recursos do
ICMS ecológico; buscar Parcerias Público-Privadas como contribuição da gestão de áreas públicas no
que tange à arborização, conservação de praças, jardins, bem como a de preservação ambiental
verde da cidade”, conclui Wilson.
O futuro bate à porta e é comum nos preocuparmos com tantas coisas como recursos financeiros,
moradia, segurança, educação. Por que não incluir o meio ambiente na pauta? Afinal, sem ele
nenhum dos outros recursos serão válidos.
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FAZENDO MEMÓRIAS

O Diocesano de Juiz de Fora recebeu, com muito pesar a notícia
do falecimento de duas amigas e companheiras que foram
importantes no caminho do nosso Movimento. E a primeira a ser
homenageada é a: Célia Mozart, uma das fundadoras que nos
deixou um legado de amor e de delicadeza e alegria. Dedicou a sua
vida a causa do evangelho e nos deixou aos 105 anos de idade.

Homenagens
Palavra do filho Faustino Teixeira
Viva a Dama da Delicadeza
O livro do Eclesiástico é contundente e real ao nos colocarmos diante da dinâmica complexa do
viver.
Há que ter olhos simples para poder perceber que tudo tem o seu tempo: há o tempo de nascer e o
tempo de morrer. Ou como diz Milton Bituca, a hora do encontro e da despedida.
Há que estar tranquilo para poder perceber e acolher o momento delicado das passagens, tudo sob
o olhar precioso da paciência de Deus. E sempre louvar, como canta Wisnik: Louvar quem vai nascer,
mas também quem vai passar.
Os que ficamos, choramos a dor dos queridos que vão fazendo sua travessia, mas temos que
recobrar o brilho do olhar e manter acesa a lembrança dos momentos bonitos e únicos que vivemos
aos lados dos que amamos e marcaram como tatuagens a nossa frágil existência humana.
Para os que acreditamos, sabemos que ninguém sai para fora do círculo do tempo, pois ele é o
“compositor de destinos” e “tambor de todos os ritmos”.
A esperança mais funda nos ajuda a compreender que continuamos a brilhar como a luz da vela, que
mesmo quando no seu momento final, continua a iluminar e encantar os nossos olhares e destinos.
Acredito profundamente, como Gil, que tudo permanece em movimento, “transcorrendo e
transformando”, mudando de forma mas compondo de outra forma a tessitura da vida.
...
Estávamos muitos dos irmãos juntos, em celebração singela e terna, concentrando o nosso carinho
na Dama da Delicadeza.

Era dia de são Tiago, 25 de julho de 2022, dia de páscoa para toda a família. De uma menina-moça
de 105 anos, que sempre foi o ponto nucleador da grande família.
Ela estava no hospital com a filha caçula, Maria do Carmo. A passagem ocorreu logo após o término
de nosso encontro. Sentíamos que ela estava ali, bem pertinho da cada um.
Agora guardamos com carinho a lembrança bonita dessa presença maravilhosa que marcou nossa
caminhada e sinalizou nossa formação.
Dela tivemos os aprendizados mais significativos, sobretudo o cuidado com os outros, a força da fé e
a cortesia com toda a criação.
Alguém que nunca nos cobrou presença, e que soube respeitar com nobreza a singularidade de cada
um. Estamos todos muito tranquilos neste momento de luz, com a missão de irradiar com alegria
esse testemunho que recebemos dessa mulher iluminada.
Salve Célia, Aleluia!
Com palavras do filho Faustino prestamos a nossa homenagem.
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NOSSA HOMENAGEM TAMBÉM VAI PARA WÂNIA NASSER

Com palavras da nossa companheira Lourdinha, fica a
nossa homenagem também para nossa eterna e querida
companheira Wânia Nasser .
“Sem palavras para expressar a imensa tristeza por
saber que será permanente a ausência física de Wânia
em nossas vidas. Sempre bem-humorada, alegre ainda
que consciente e inconformada com o momento
histórico que estamos vivendo. De posições firmes,
nunca deixou de se comprometer e posicionar com
firmeza. Um coração enorme, de uma solidariedade
imensa. Já vivendo esse momento de debilidade, um
dia, ao falar com ela para saber como estava ela me disse que estava fazendo bolo para o café dos
porteiros, um bolo que ela nem comia porque não podia. Quanto exemplo, quanta bondade, quanto
comprometimento. Que sorte tivemos de poder conviver com pessoa tão iluminada. Nos
encontrávamos a cada 15 dias até que a pandemia nos impediu. Obrigada querida Wânia! Sem
condições de continuar embora pudesse ficar o dia inteiro falando sobre ela e mesmo assim não
bastaria. Onde onde você estiver continue sendo luz em nossas vidas. Ainda que não fisicamente
você estará sempre presente em nossas mentes e corações.”
“Wânia, companheira de longa caminhada em prol da construção de
um mundo mais justo e digno para todos. Importante sua atuação na
Educação, no Comitê de Cidadania/JF e no Movimento da Renovação
Cristã do Brasil. Amiga de longos anos, está fazendo muita falta à sua
família, a todos nós e deixando muita saudade!!!! Deia Emília

“A saudade eterniza a presença de quem se foi. Com o tempo essa dor se
aquieta, se transforma em silêncio que espera pelos braços da vida, um dia
reencontrar” (Padre Fábio de Melo).
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AÇÕES DO BEM
A FOME VOLTOU! E as ações solidárias se multiplicam.
O Centro Espírita de Fortaleza, no bairro do Papicu, ameniza a fome dos mais
necessitados.
Uma geladeira solidária, foi ali instalada funcionando noite e dia.
Ainda educou e sensibilizou a população no seu entorno que prepara "quentinhas" e
as deixa costumeiramente na geladeira do Centro.

INFORME

Neste semestre iniciamos nossas reuniões presenciais que de semanais, passaram a quinzenais, com
reduzido número de participantes. A decisão procura atender às necessidades de cada membro em
particular.
Preocupadas com a diminuição de participações, fizemos um contato com Luiza Helena, filha de
Clara França, pessoa conhecedora e engajada em outros Movimentos de orientação católica, com o
intuito de organizar um grupo sobre sua liderança para somar com a Renovação. A ideia em
princípio, foi aceita. Ela porém, solicitou “um tempo”, para organizar sua vida profissional que sofreu
alterações durante a pandemia.
Estamos também programando uma reunião com algumas pessoas, onde apresentaremos os
objetivos e metodologia da Renovação, visando novas adesões.
Continuamos com nosso trabalho mensal junto ao Centro de Promoção da Vida Helder Câmara e
ajudas emergenciais em casos pontuais.
Nossas reuniões sempre com leituras e reflexões do Evangelho, Oração do Movimento, notícias do
Nacional, MIAMSI e ultimamente sobre o ELAM, para o qual enviamos nossa reflexão sobre o
DISCERNIR.
Colaboração: Socorro Lustosa
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XVIII CONGRESSO EUCARÍSTICO
Os Congressos Eucarísticos são realizados pela Igreja Católica em todo o mundo, e visam professar e
dar testemunho público da fé em Jesus Eucarístico, para adorar o Senhor em Espírito e Verdade. (cf.
Jo 4, 23)
A primeira edição ocorreu em Lille, na França, em 1881, por iniciativa de um grupo de leigos com
apoio de São Pedro Julião Eymard, com a participação de fiéis e bispos de vários países europeus.
No Brasil, o primeiro Congresso Eucarístico Nacional ocorreu na Arquidiocese de São Salvador, na
Bahia, no ano de 1933. Recife sediou o III Congresso Eucarístico Nacional, entre os dias três e sete de
setembro de 1939, no episcopado de Dom Miguel de Lima Valverde, cujo o tema foi “A Eucaristia e a
vida cristã.” 83 anos depois, o Congresso Eucarístico Nacional volta a acontecer na Arquidiocese de
Olinda e Recife.
Programado para acontecer em novembro de 2020, foi adiado por dois anos em virtude da
pandemia que abateu o mundo inteiro, ceifando quase 700 mil vidas de brasileiros.
Uma vasta programação será realizada nas dependências do equipamento cultural, O Centro de
Convenções de Pernambuco, em Olinda, como a Cerimônia de Abertura, a Feira Católica e a Vigília
da Juventude, além das exposições Servos de Deus e das Pastorais Sociais do Brasil, entre os dias 11
e 15 de novembro de 2022.
Com o tema PÃO EM TODAS AS MESAS, o CEN propõe uma reflexão sobre o pão que falta e que não
deveria faltar nas mesas de milhões de filhos e filhas e Deus espalhados pelo mundo.
Chamado de “bispo vermelho”, perseguido e criticado por sua firmeza na luta pelos excluídos e
invisíveis da sociedade, certa vez, Dom Helder disse: “se dou comida aos pobres, me chamam de
santo. Se pergunto porque os pobres não têm comida, eles me chamam de comunista”.
Já vem de longe essa analogia que os mais conservadores fazem sobre estar ao lado dos pobres e ser
comunista. Em sua belíssima oração/poema, rezada e recitada na Missa dos Quilombos, realizada
em 20 de novembro de 1981, em Recife, Mariama, Dom Helder volta a falar sobre essa analogia
equivocada e já naquela época, há 41 anos já antecipava a intolerância: “Mas é importante,
Mariama, que a Igreja de teu Filho não fique em palavra, não fique em aplauso. Não basta pedir
perdão pelos erros de ontem. É preciso acertar o passo de hoje sem ligar ao que disserem.
Claro que dirão, Mariama, que é política, que é subversão. É Evangelho de Cristo, Mariama.
Claro que seremos intolerados”.

A programação é bem diversificada e inclui um Seminário Teológico, cujas informações e inscrições
podem ser feitas através do link: https://cen2020.com.br/simposio-teologico/.
A Feira Católica CEN 2022, será a maior feira católica na capital do Nordeste – Recife de produtos e
serviços para igrejas e para o Turismo. É a grande vitrine do segmento no Brasil, aqui no Nordeste,
que visa à promoção do segmento católico do Brasil e reunirá mais de 200 expositores nos ramos de
Editoras católicas, artigos religiosos, móveis, equipamentos e serviços para igrejas, turismo,
educação católica e Congregações religiosas.
Para acessar toda a programação
https://cen2020.com.br/programacao/
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O XVIII Congresso Eucarístico Nacional será uma grande festa da fé e da valorização da eucaristia.
Mas, será também, uma oportunidade de reflexão, de oração e renovação na maneira como
encaramos esse pão que precisa estar em todas as mesas para que se cumpra o que Jesus fala em
João 10,10: “Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância”.

GRITOS DOS EXCLUÍDOS 2022
Neste bicentenário da independência marcado por atos do 28º Grito dos Excluídos, as ruas do centro
do Recife foram ocupadas por milhares de pessoas sob o lema “200 anos de independência. Para
quem?” no ato organizado por pastorais sociais, movimentos populares do campo e urbanos,
organizações sociais, sindicatos, entre diversos outros grupos.
Com a tônica da denúncia dos retrocessos que afetam o povo brasileiro, Marcus Silvestre, um dos
organizadores do grito, relembra que a mobilização faz parte do calendário de lutas do Recife “Nós
viemos, há 28 anos, denunciar as desigualdades históricas, porque o tempo vai passando e essas
desigualdades muitas vezes vão aumentando, como aconteceu agora com a pandemia, onde os mais
ricos continuaram com sua exploração e ‘passando a boiada’”, afirma.
A mística de abertura do Grito dos Excluídos homenageou o padre Reginaldo Veloso, relembrando
sua atuação no bairro de Casa Amarela, na construção do Grito e nas Comunidades Eclesiais de Base.
Além de religioso, Reginaldo militou contra a ditadura junto com Dom Hélder Câmara, e construiu
diversas outras lutas através das pastorais sociais e recebeu recentemente o título de cidadão
pernambucano in memoriam.
A participação da juventude de diversas organizações foi um dos destaques do grito. Isa Sena, do
Levante Popular da Juventude, ressalta o papel das lutas populares para a independência. “Estamos
aqui pra mostrar quem é esse povo e o que é essa independência com as mulheres, é o povo preto,
é o povo LGBT, é a juventude… Esse Brasil é nosso e a gente vai tomar ele pelas mãos nesse ano tão
importante de eleições. A gente está sempre no Sete de Setembro nas ruas pra reafirmar que esse
país é nosso e a independência é a gente quem faz” afirma.
Diversos conjuntos percussivos formados pelos grupos que organizam o ato também agitaram as
ruas com palavras de ordem diversas e o encerramento do Grito aconteceu na praça da
Independência, mais conhecida como Praça do Diário, onde três grandes rodas de ciranda foram
criadas.
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RENOVAÇÃO CRISTÃ DO BRASIL
DIOCESANO RIO DE JANEIRO

SOBRE O SETE DE SETEMBRO

Enquanto militantes da RCB no Rio de Janeiro, tivemos a oportunidade de participar e refletir sobre
os vários formatos de celebração da Data Nacional do Sete de Setembro em nossa cidade. Ao
contrário de outros municípios espalhados pelo país, no Rio de Janeiro não houve a parada civicomilitar, que ocorre anualmente no centro da cidade.
Ao invés de uma festa cívica, apoiada pelo Estado, havia o chefe do Executivo Nacional na orla de
Copacabana, em uma festa de governo, não de Estado. E um chefe de Executivo candidato à
reeleição, configurando um ato eleitoreiro. No metrô vimos muita gente, a maioria de cor branca ou
parda, com camisa verde/amarela e bandeira do Brasil, rumo a Copacabana.
Em sentido contrário a Copacabana, pegamos o metrô para o centro da cidade, para a concentração
da tradicional Marcha dos Excluídos. Partidos políticos PSTU, PCB com muitos militantes. Cor preta
predominante nas camisetas. Saída da Marcha às 11 horas rumo ao Valongo, região da cidade onde
desembarcavam os escravizados durante o período de escravidão no Brasil. Nas palavras de ordem
a sinalização da união entre estudantes e trabalhadores.
Professores presentes defendendo a formação
de uma bancada da educação no Congresso
Federal. Muitos militantes do PSOL, PT, PSB.
Viam- se carros de som, inúmeras bandeiras de
partidos políticos, muitas pessoas de cor preta
e parda com cabelos afros marcando com
orgulho a identidade étnica. Ouviam- se
palavras de ordem com reivindicação de
direitos que foram extirpados.
Eram
predominantes
estudantes
e
trabalhadores vinculados a organizações
políticas e movimentos sociais.
Após nossa participação na Marcha dos Excluídos dirigimo- nos à Cinelândia, para uma Roda de
Samba puxada por personagens desta região da cidade - cantores, boêmios, camelôs, comerciantes que se reúnem em um sábado, mensalmente, em defesa do resgate desta área como palco cultural,
político e da boemia carioca. Excepcionalmente a Roda de Samba acontece na data de Sete de
Setembro, após a Marcha dos Excluídos.
Durante a Roda de Samba, de repente vimos surgirem muitos jovens carregando nas mãos um
girassol. Disseram- nos que estavam sendo distribuídos em local próximo de onde estávamos. Então
ficamos sabendo de outro tipo de manifestação no Sete de Setembro. Eram músicos com vestes

coloridas, com chapéus nas cabeças e tocando diferentes instrumentos, muitos dançarinos,
mulheres com fantasias, com roupas e véus esvoaçantes e flores nos cabelos, muitos dos
participantes carregando girassóis nas mãos e cantando alegremente, crianças acompanhando os
adultos. Era o setor cultural, duramente perseguido neste tempo atual, protestando a própria
exclusão. Contudo, com uma linguagem diferente.
Enquanto militantes de um movimento que tem por objetivo levar a uma mudança de mentalidade
entre pessoas do próprio meio social onde estamos inseridas - este Sete de Setembro nos permitiu
refletir sobre a necessidade de participação permanente na realidade social, de criatividade em
nossas manifestações em nosso meio e de flexibilidade para aceitação de novas formas de
linguagem e comunicação.

CLARA DAVIDOVICH
MARCIA SCHMIDT
JÚLIA BRANT
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FAZENDO MEMÓRIA

Desde o mês de julho deste ano, sofremos a perda de três companheiras queridas que, com sua
presença e força, deixaram sua marcar no Diocesano e na Renovação.
Partilhamos com vocês o nosso sentimento, misto de tristeza e alegria e, também, queremos que
sua lembrança fique marcada no Boletim da RCB, registro da história das pessoas que dele
participaram e o engrandeceram: Belkiss, Dora e Regina.
Lembrando Belkiss
Belkiss Silveira Barbuy faleceu aos 97 anos em 23 de julho
passado após longa enfermidade.
Estava em coma, mas seu espírito aguardava a unção dos enfermos
que a levaria ao Pai. Sua filha entrou em contato comigo quando
estava hospitalizada. E eu tive a graça de estar com ela no seu
último dia de vida. Havia tempo que não tinha notícias dela. Belkiss
pertencia à equipe de Dora, Mausi, Aurora e Helen.
Era filósofa e sua tese de doutorado recebeu o título "Nietzche e o
Cristianismo" e foi convertida em livro em 2005. Em uma das
conclusões finais que apresentou no livro ela escreve: "Nietzsche,
como acusador terrível dos defeitos cristãos, contribuiu, como
outros críticos das falhas e defeitos do cristianismo, para o
erguimento espiritual da Igreja. Ele próprio não pediu a supressão
do cristianismo, mas o estabelecimento dum supercristianismo."
Estas palavras dão conta de como a sua identidade cristã marcava
também sua profissão.
Éramos 6 membros na Equipe de coordenação nacional do período 2000-2004: Lília, Isa, Dora, nós
duas e Belkiss, responsável pela Comunicação entre diocesanos.
Daí em diante, nossa amizade e o respeito recíproco ficou mais estreito. Com muita saudade, me
lembrarei dela em nossas orações.
Anna Maria e Maria Alice

Dora Pecci (14/09/1928 - 14/09/2022) Minha amiga inesquecível

Dora não acordou para festejar seu 94º. aniversário.
Pela manhã, sua filha me m a n d o u e s t a m e n s a g e m carinhosa:
“Ana querida, a mãe descansou, dormindo, o que é uma glória."
No dia 7 de setembro, eu iria visita-la para conversarmos sobre coisas nossas e revigorar-nos, mas o
encontro não aconteceu. Eu a conheci nos anos 80, quando ela já trabalhava com Fr. João Xerri e
Lília Azevedo no Grupo Solidário São Domingos. Ficamos mais ligadas quando ela fez parte da Equipe
Nacional com sede em S. Paulo entre os anos de 2000-2004.
Dora era pedagoga de formação, artista e tinha uma visão peculiar sobre fé e política, não se
curvando a regras casuísticas. Sua equipe de base apoiava p r o j e t o s c o m o E c o n o m i a
Solidária e outras iniciativas que vinham do povo da periferia. Praticamente, adotou pessoas que
sofreram injustiças e lhes deu suporte para restabelecer sua a u t o e s t ima e seguir ,
corajosamente, em frente. Para mim, que vivi a alegria de uma amizade tão fraterna com ela, em
que o mundo se tornava melhor porque ela existia, Dora vai fazer muita falta. O importante é que
agora ela esteja gozando da Paz de Cristo.
Anna Maria Nigro

DORA DE ALMEIDA PRADO PECCI,
Ou simplesmente Dora Pecci, a nossa querida companheira da Renovação Cristã do Brasil (RCB) e
do
Grupo
Solidário
São
Domingos
(GSSD)
p a r ti u . .
. Nos deixou no dia 14 de setembro de 2022, festa da Exaltação da Santa Cruz.
Falar de Cruz nos lembra que para ressuscitar precisamos passar pela morte. Morte que é, no dizer
de São Francisco, a nossa irmã, mas que às vezes, para não dizer sempre, é tão difícil de lidar com
ela, mas que chega para todas e todos nós indistintamente.
Falar da Dora Pecci é lembrar de alguém com um sorriso e abraço largo, afetuoso e pleno de
carinho... Como era bom encontrar com ela, abraça-la e ter sempre aquele sorriso gostoso a nos
animar.
Ela era uma grande e querida companheira de caminhada. Sempre lúcida e crítica, na medida
certa, com palavra e pulso forte, que se inflamava na defesa de seus pontos de vista, na defesa do
compromisso social e na luta pela justiça e dignidade dos empobrecidos e marginalizados.
Dora Pecci, também ela, uma grande militante da solidariedade...
Tenho grandes recordações de sua presença e participação nos nossos grupos.
Ela faz parte de nossa história e deixou gravado no coração de cada uma e cada um de nós, as
melhores lembranças, que vão seguir por toda a nossa vida.

Tem um fato histórico que a nossa querida Lília Azevedo gostava sempre de lembrar, que era
sobre a origem do nome do Grupo Solidário São Domingos. Dizia a Lília: “Foi assim que começou a
crescer a ideia de expandir o grupo de tradução, para incluir a solidariedade à África do Sul. Essa
experiência fez com que se ampliasse as ações do Grupo de Tradução, transformando-o em
Grupo Solidário São Domingos. E é interessante que esse nome foi sugerido pela Dora Pecci, uma
companheira histórica do grupo, que numa das reuniões disse que não era um grupo que só
prestava solidariedade, mas que deveria ser solidário por
essência, por mística”.
Solidariedade, por essência e mística, foi o que a Dora Pecci nos
ensinou e deixou como grande legado para nossa vida. Em
tempos tão difíceis, como os que estamos vivendo atualmente,
a solidariedade deve ser a nossa causa primeira, essencial para
a transformação da realidade que nos aflige e que tem
aumentado o fosso da desigualdade em nosso país.
Solidariedade que é essa capacidade de sentir a dor do outro
como se fosse a nossa e assim, assumir as causas e tomar as
atitudes para que cessem todas as dores que maltratam o
nosso povo.
Dora Pecci... olha por nós! Dá-nos o teu pulso forte e também o
teu sorriso, para que sigamos na vida, buscando a construção
de uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária... Uma
sociedade solidária, onde sejamos irmãs e irmãos, filhas e filhos
de um mesmo Deus, que é Vida e quer Vida para todas e
todos...
Saudades...
Sérgio Abreu
Assistente do diocesano de São Paulo

REGINA REGINO GIANNOCARO
(22/06/1942 - 12/07/2022)

No dia de sua morte, sua família nos enviou esta mensagem: "Comunicamos que nossa amada
mãe, avó e esposa descansou ...
Dentre os muitos ensinamentos que a Regina nos deixou, estão a importância da união da família e
dos amigos.”
E suas amigas, assim se expressaram:
Muito, muito triste para nós a partida da amiga, tão querida, de tantos anos de caminhada.
É com saudade que lembro quando conheci Regina no início dos anos 80.

Ela sempre foi muito meiga, tranquila no falar, mas com
colocações próprias e verdadeiras.
Por alguns anos foi nossa tesoureira, muito compromissada com
o movimento. Quarenta anos se passaram. Seguimos
persistentes na esperança, com reuniões on-line e Regina,
fragilizada, esteve presente até o início deste ano. Quando não
conseguiu mais participar, continuava no grupo de whatsapp
postando lindas mensagens que expressavam sua Fé.
Conforta-nos a certeza de que a Regina ressuscitou e está
sendo recebida, abraçada e seguindo feliz na nova vida.
Que Deus, Pai e Mãe, conforte a todos que tanto a amam.
Gratidão, Regina!
Elizabeth
Durante 3 anos, vinha tendo problemas vários de saúde e fazia exames de todo o tipo, mas não
detectavam a causa. Somente em dezembro do ano passado, veio o diagnóstico de um câncer raro no
sangue, mas era tarde demais. Sofreu muito com essa doença, mas recebeu todo o carinho, atenção
e afeto do Sr. Francisco, filhos e netos. Lutou bravamente com coragem. Descansou, mas
deixou em nós uma tristeza imensa por sua ausência, embora estejamos confiantes que ela está aos
cuidados de Deus, torcendo pelos que a amaram.
Re g i n a e s t á n a p a z d e D e u s misericordioso. Este é nosso consolo.
Anna
Regina cumpriu sua missão e agora está nos braços do Pai na luz e na paz.
Em seu caminho buscou construir o Reino de Deus com sua doçura, grande amor à família e
solidária, sempre pronta em ajudar. Ficará sempre em nossos corações!!
No final de sua jornada, já bem fraquinha, teve um gesto muito carinhoso para cada uma da
equipe, deixando uma linda lembrança entrelaçada com uma fita com um cartão feito com sua
própria mão lembrando seus 80 anos.
Que Deus abençoe e dê forças e coragem a todos da família e aos amigos.
Sílvia
Regina era uma companheira
firme, sempre presente e sempre tranquila.
Um dia estaremos novamente reunidas na casa do Pai!
Saudades da Maria Alice
Faz tão pouco tempo Regina
Descanse em paz, cara amiga
Susana
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estava conosco participando de nossas reflexões.

MIAMSI
RENOVAÇÃO CRISTÃ DO BRASIL
DIOCESANO DE PORTO ALEGRE

FAZENDO MEMÓRIA : ELAM NO BRASIL!

Sim, exatamente há quarenta anos atrás, Porto Alegre foi sede do VI ENCONTRO LATINOAMERICANO DO MIAMSI, de 04 a 11 de outubro de 1982.
Representações dos onze diocesanos da RCB se fizeram presentes: Fortaleza, Recife, Rio de
Janeiro, Niterói, São Paulo, Santos, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Bagé, Caxias do Sul, Porto
Alegre, assim como delegações de todos os países latino-americanos e os enviados de Costa
Rica e México. Também tivemos o prazer de receber o Presidente do MIAMSI e o assessor
internacional.
As equipes do Regional Sul foram de dedicação total para bem receber as delegações e a
Coordenação Nacional, que estava sediada em Recife – Edson e Nuri.
Os DDHH foram, naturalmente, o centro dos debates, das palestras e das propostas, nos
grupos e no plenário.
Os dois representantes chilenos mencionaram as dificuldades enfrentadas pelo governo
Pinochet e os receios impostos nesta área, pelos governos ditatoriais de esquerda e direita,
implantados no continente.
Que a XVI Assembleia de Arequipa, agora em 2022, nos ofereça novas ideias, projetos de
integração, acesso a novos grupos, uso das novas tecnologias, para que possamos continuar,
com fé e entusiasmo, acreditando que um mundo mais fraterno é possível e que os DDHH
prevaleçam em toda Terra.

Zuleika Ely Pasquali
Coordenadora da Região Sul
Responsável pelo VI ELAM
Agora Vice Coordenadora do Diocesano de Porto Alegre
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SINODALIDADE
Nossa Coordenadora, Beatriz, recebeu, em reunião do CAMAL (Conselho Arquidiocesano dos
Movimentos de Apostolado Leigo), um rico material, preparado pela Arquidiocese de Porto
Alegre, nos motivando para um caminho sinodal.
A Igreja vive, no momento, um processo sinodal.
Sínodo, palavra de origem grega, significa CAMINHAR JUNTOS.
Decidimos nos engajar neste movimento, que nos serviu de espiritualidade, para que
vivamos em comunhão, cresçamos na participação e realizemos a missão.
Nossas meditações previstas para as reuniões semanais seguiram os núcleos temáticos:
I – Caminhar Juntos (Lc 24,13 a 35): na Igreja e na Sociedade, estamos no mesmo caminho,
lado a lado.
II – Escutar (Mc 10, 46 a 52): é o primeiro passo, mas requer a mente e corações abertos,
sem preconceitos. Nos questionamos: como são ouvidos os leigos, os jovens, as mulheres, as
minorias das periferias, os excluídos?
III – Falar(Mt 15, 21 a 28): todos devem ser convidados a falar com coragem, liberdade e
caridade, na Igreja e na Sociedade.
IV – Celebrar (Jo 6, 1 a 14): “caminhar juntos” só é possível se nos basearmos na escuta
comunitária da Palavra e na celebração da Eucaristia.
V – Compartilhara responsabilidade da missão (At 2, 42 a 47): a sinodalidade está a serviço
da Igreja, da qual todos os seus membros são convidados a participar.
VI – Dialogar na Igreja e na Sociedade (At 10, 34 a 35): o diálogo requer perseverança e
paciência, permitindo compreensão recíproca.
VII – Ecumenismo (Mt 8, 5 a 13): como se faz o diálogo com outras religiões.
VIII – Autoridade e Participação(At 2, 42 a 47): uma Igreja Sinodal é participativa e
corresponsável.
IX – Discernir e decidir (At 15, 5 a 12): as decisões são tomadas através do discernimento, do
que o Espírito Santo nos diz através da comunidade.
X – Formar-nos na Sinodalidade (Mt 20, 25 a 28): a sinodalidade implica em estarmos
abertos à mudança, formação e aprendizado permanente.
Vamos, com Maria, caminhar juntos, numa Igreja Sinodal, em comunhão e participação para
uma Igreja Missionária.
Nadir Henz
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CONSTRUINDO FRATERNIDADE NAS NOVAS REALIDADES SOCIAIS

Uma das coisas que mais me preocupam, e até me assustam, é constatar como as palavras
vão envelhecendo. Será que são parecidas conosco? Acho que não. Mas o que se vê é que
muitas vezes elas perdem a força, o vigor. Dá a impressão de irem se deteriorando, se
desgastando. Não chocam mais, tornam-se rotinas que não suscitam mais paixão, êxtase;
ficam vazias, pura embalagem. O conteúdo que deveria dar sentido, peso e significado foi
roubado...
Sinto e sofro isso com a palavra Fraternidade. Permitam-me, mas gostaria de dar como que
um grito, causar um choque, para ver se e possível despertar a maravilha e a força
extraordinária que ela carrega. Vou colocar a palavra fraternidade num contexto mais
amplo, ver como ela surgiu e contrapô-la a outras ideias que se materializaram e mostrar
como ela está ainda lutando para se tornar ação e prática nas realidades sociais.
Todos nós já escutamos falar que a Revolução Francesa queria transformar o mundo e as
três palavras que deveriam dar conta disso seriam a liberdade, a igualdade e a fraternidade.
Vejamos o que aconteceu. O grito e desejo de liberdade criou força, dominou as mentes.
Mas ele foi sendo deturpado e corroído, pois se transformou numa prática em que ser livre é
poder fazer o que queremos, às custas dos outros e o ser humano se transformou num
indivíduo, isto é, alguém isolado dos outros, sem relação nenhuma. Achamos que podemos
viver sem os outros, numa competição desenfreada em que “quem pode mais, chora
menos!” E liberdade se transformou em liberalismo. No lado oposto, em reação aos males
do liberalismo, a idéia e o grito foi a busca de igualdade. Mas a prática que surgiu dali foi que
a maioria dos seres humanos passaram a ser tratados como peças de uma maquina, sem
respeito às diferenças, como se os seres humanos fossem uma massa informe. E a igualdade
passou a ser igualitarismo, um totalitarismo onde alguns detêm todo o poder.
E a fraternidade? O que se constata é que ela ainda está lutando e sofrendo para se
materializar, se concretizar. É que diferentemente da igualdade e da liberdade, a
fraternidade implica uma prática que só é possível quando entra outro nessa meu agir. Pois
fraternidade é sempre uma relação, e relação é algo que sempre implica outro. Ninguém
pode ser fraterno sozinho. Isso muda tudo nas minhas ações. A prática da fraternidade
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modifica intrinsecamente minha vida toda. Desde o momento em que saio de casa e
encontro com alguém. Esse alguém não será apenas um alguém que está aí, perto de quem
passamos adiante. Não. Ele agora passa a ser alguém que tem a ver comigo, pois ele não é
apenas outro qualquer, ele é um pedaço de mim. É isso que significa ser irmã, irmão. É ele
que faz com que eu seja irmão, irmã. Ele é parte intrínseca de mim, ele está
indissoluvelmente amarrado a mim. Que mistério! Mas ao mesmo tempo, que maravilha!
Não sei se estou conseguindo mostrar a profundidade e realidade do que é de fato
fraternidade. Ela nos diz que somos filhos e filhas de um mesmo Pai, que estamos
irmanados. Que por isso somos pessoas solidárias, somos um bloco sólido, indivisível. Isso
quer dizer que somos pessoa=relação. Mas com isso não deixamos de ser singulares, únicos,
responsáveis. O perigo do liberalismo é que ele vê o ser humano como indivíduo, isolado,
sem nenhuma relação, como se não tivéssemos nada a ver com os outros. E o risco da
igualdade é que ela nos transforma em seres uniformes, massa de um grande todo, peças da
máquina, sem identidade, sem consciência. Mas é a fraternidade que faz de nós pessoas, à
semelhança das pessoas da Trindade, que são puras relações, numa comunhão de amor.
Esse é nosso ideal, impossível de ser plenamente vivido na nossa peregrinação terrestre,
mas para o qual podemos, dia a dia, orientar nossas ações e práticas, na construção de
novas realidades sociais. É tudo isso que está implicado nessa realidade mística e misteriosa
da Fraternidade!
Padre Pedrinho Guareschi

25

